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א תרבוח

ם דל נ וז

דכ ךרכ
ז"כשת ולסכ

לארשי !ועדמב ועדבעה םירפוסה תדוגא ןוחר«

 1966רבמצד

ביבא-לת

לארשי תנידמב םירבעה םירפוסה תדוגא

THE HEBREW WRITERS ASSOCIATION IN ISRAEL
ז נ ו ם ה דעומ» THE EXECUTIVE BOARD

 ,Tל דנ  02104-7 106-7ןופל® TEi-AViv p, o. B. 7m - phone 7111 -
ז"כשח ןושחב 'י
רבוסקיאב 1966 24
דובכל

זינג? .י.ש רס

«םילשורי

,ץרענהו רקיה ונרבח

הקהבתנ ,תירבעה תורפסה לש התדמעב תרקי-ןבאכ הצבזושנ רשא ,ךתריצי
.ץראה רודכ ינפ לע םלועה תומוא ברקב קחרה קחרה ,לבונ סרפ תלבק םע ,התע

ףוריצ ותוא הכותב תלפקמה ךתריציכ תיתורפס הריצי ןיא יכ ,הפוד

ידבר לש תולילע תפקר תפקשפה האובב  -שיחו ןשי לש ,םשו ןאכ לש אלפומ
לש ,מולחו עקרק לש ,הדגאו תואיצמ לש הביהרמ הגיזפ הלוכ לכ .סינפז
לפסו תושממו שפנ אשמ לש ,תקקוזמ תונמא לש ן יאריש ידגבב הוודחו המגע
.דחי סג

לש הייח חא יח החאו הווהל רבע ןיב ץיחה חא חקלסמ תדחוימה ךנושל

.ויתופוקתל ימואלה סוינגה תא ףשוחו רודל רודמ לארשי תסנכ

,לארשי-ץרא תבהאו לארשי תבהאו דסחו ןח לש הריתע תכסמ תתנ ךירפסב
תכסמ .םעה לש הכוראה םידודנה ךרדב םירוסיו תורג לש רפאל תחתמ ובהבהש

.הב ילוכד הב ךופהו הב ךופה  -וז
ךיתוניעפפ םילודו סעס ךב סיפעוס לכהש ,ךנורחי הזו ךתלעמ וז
.םייח םימ םילולצה

,םילוחא תרתעו תוכרב עפש
יזכרמה דעוה

?f/hי י  '"?4אלרוב הדוהי
תרפא לארשי

* *nßf'S?rינמכוא לאירזע

 spSjc/fJlllףסוי אכירא
 /p'P C ijty .ביבס יכדרמ

 ^ '/י י  ?Rjםילשנב ןויצגב
י  (J *!■ffסדיורב סהרבא

 mjihr\\/rfיניתרב .א.ק
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